
من تخويف إلععى ترغيععب فينشععط لفعععل الواجبععات ويحععذر مععن فعععل 
(( مثثثانىالمحرمععات وهععذا مععن أسععاليب البلغععة التامععة أو الكاملععة 

تقشعر أى ترتعد عنععدماتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ))
تسمع آيات الوعيد والتخويف ترتعد وتخاف وتضطرب وقععد كععان بعععض
السلف يمرض أياما حتى يععاد إذا سعمع بعععض اليعات كمعا جععرى ذلعك

((لمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تل قوله تعالى 
 فمرض أيامععا حععتى عععادهإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ))

الععذين(( تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهثثم ))الناس وقوله
يخشون أى يخافونه مع العلم بعظمته وجللععه لن الخشععية ل تكععون إل

(( إنما يخشثثى اللثثه مثثن عبثثاده العلمثثاء ))بعلم قال الله تعالى 
:وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف ، بوجوه
أول أن الخشية تكون مع مقرونة بعلم ، وثانيا أن الخشععية تكععون مععن 
عظمة المخشى وإن كععان الخاشععى عظيمععا وأمععا الخععوف فيكععون مععن
ضعف الخائف وإن كان المخوف منه غير عظيم هذه هذان فرقان بيععن
الخشية وبين الخوف أن الخشية تكون بعلم والخوف قد يكون بوهم قد
يرى النسان شبح من بعد فيخافه وهو ليس بشىء والثانى أن الخشععية
تكون إيش لعظم المخشى وإن كععان الخاشععى عظيمععا لكععن المخشععى
أعظم منه وأما الخععوف فتكععون فيكععون مععن ضعععف الخععائف وإن كععان

(( يخشثون وقععوله(( يخشثون ربهثم ))المخععوف ليععس عظيمععا ، 
هذه الربوبية من الربوبية الخاصععة الععتى مععن اللععه عليهععم بهععاربهم ))

 (( يخشثثون ربهثثم ثثثم تليثثنبالخشععية الععتى ألقاهععا فععى قلععوبهم
 تليععن بعععد القشعععرار أوجلثثودهم وقلثثوبهم إلثثى ذكثثر اللثثه ))

القشعريرة تلين أى تطمئن وتهدأ إلى ذكر اللععه أى منقععادة إلععى ذكععره
(( ذلك هدى اللهفتكون ها هذه الليونة غايتها ذكر الله عز وجل تلين 

يهدى به من يشاء ))(( ذلك هدى الله يهدى به مثثن يشثثاء ))
يحتمل أن يكون المشار إليه ما حصل لهم من خشية وعلى هذا فيكون
المراد به المراد بالهداية هداية التوفيق لن الخشععية عمععل ويحتمععل أن

 الكتععاب الععذى هععو أحسععن(( ذلك هثثدى اللثثه ))يكون المشار إليععه 
الحععديث فتكععون الهدايععة هدايععة دللععة لن الكتععاب يهععدى بمعنععى يععدل

(( ذلك هدى الله يهدى به منوالتوفيق بيد من ؟ بيد الله عز وجل
 هذه الجملة شرطية بينيشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ))

(( فما له من هاد ))الله فيها أن من كتبه ضال فما أحد يهديه وقوله



أصلها هادى بالياء لكن حذفت الياء للتقععاء السععاكنين أيععن السععاكنان ؟
التنوين فى الدال والياء الساكنة المحذوفة ويجوز إبقائهععا فيقععال هععادى
   لكنها تحذف كثيرا  للتخفيف والتقاء السكنين

(( اللثثه نثثزل أحسثثننرجععع إلععى كل م المؤلععف رحمععه اللععه فيقععول 
 بدل من أحسن أى قرآنا قوله بععدل مععن أحسععن مععرالحديث كتابا ))

علينا أنه يصح أن يكون بدل أو عطف بيان بشرط أن يوصععل بمععا بعععده
كتاب متشابه وذلك لن عطف البيان يكون مبينا للمعطوف عليه ولهععذا
سمى عطف بيان ول يكون مبينا إل إذا جعلنا متشابها صفة  صفة لزمة

 أى قرآنا هذا التفسير تفسير لفععظ أو معنععوى ؟(( متشابها ))وقوله 
هذا تفسير لفظى أو معنوى ؟
... : الطالب

 : إذا أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا أتينا بععاللفظ نفسععه أو معنويععاالشيخ
أتينا بالمعنى ، فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه فقال كتابععا أى مكتوبععا
 أو أتى بالمعنى؟

: بالمعنىالطالب   
 : بععالمعنى فععالمراد بالكتععاب هنععا القععرآن فععالمؤلف رحمععه اللععهالشيخ

فسرها تفسير معنويا أى فسرها بععالمراد منهععا متشععابها قععال أى يشععبه
ا فعى النظعم ل يعراد ه بعض بعضه بعضا فععى النظععم وغيعره يشعبه بعض
بالنظم هنا ما يقابل النثر فإن القرآن ليس شعرا لكن فى النظم النظم
نظعععم الكل م وتنظيمعععه حعععتى يكعععون  مشعععبها بعضعععه ببععععض يقعععول

 ثنى فيه بالوعد والوعيد وغيرهما يعنععى يععؤتى بالوعععد ثععم(( مثانى ))
يعقبععه الوعيععد يععؤتى بععذكر النععار ثععم يعقبععه ذكععر الجنععة يععؤتى بصععفات

(( اللثثه ولثثىالمؤمنين ثم يؤتى بصفات غيرهم انظر الى قوله تعالى 
والذين كفروا أولياؤهممن ضدهم الذين كفروا (( الذين آمنوا ))
 (( فمنهثثم شثثقي وسثثعيد )) وانظععر إلععى قععوله الطثثاغوت ))

 )) وانظععر الععىيوم تبيض وجوه وتسود وجوهوانظر إلى قوله (( 
قوله فى سورة الكهف لما ذكر ما للمؤمنين من ثواب فععى الجنععة ذكععر
معا للكفعار معن العقععاب فععى النععار والن المثعال فععى هععذا كعثيرة جعدا

 قععال المؤلععف(( تقشثثعر منثثه جلثثود الثثذين يخشثثون ربهثثم ))
(( جلود الثذين يخشثون ربهثم ))تقشعر ترتعد عنععد ذكععر وعيععده 

يخافون ربهم قوله تقشعر منه جلود أى عند ذكر الوعيد أو ذكر النار أو
ما يشبه الخوف والفزع كذكر ما حل بقو م نوح وقو م لوط وغيرهععم ثععم



)) يخافون وهذا التفسير ضعععيف لنععه فسععر المعنععى(( يخشون يقول
بما دونه إذ قلنا أن الخشععية هععى الخععوف مععع العلععم ، واسععتدللنا بععذلك

(( إنمثثا يخشثثى اللثثه مثثن عبثثادهواسععتدللنا لععذلك بقععوله تعععالى 
))فلو أن المؤلف قال يخشون ربهععم خوفععا مبنيععا علععى العلععمالعلماء 

ثمبعظمته لكان التفسير صوابا ، لكععن الن نعتععبر التفسععير قاصععرا (( 
 تطمئن ولكن ل شك أن تفسير أن ذكععر الليععن أبلععغ مععن ذكععرتلين ))

الطمأنينة لن القشعععريرة تقتضععى ان نشععوذ الجلععد وارتفععاعه وتصععلبه
والععذى يقابععل ذلععك الليععن والطمأنينععة فتفسععير المؤلععف أيضععا الليععن
بالطمأنينة تفسير باللز م فى الواقع وإل فان اللين غيععر الطمأنينععة ،لن
الجلد إذا اقشعر يتصلب ولهذا تجد أطراف النسان تبرد لنحسار الععد م
عنها بعض الشىء فععإذا هععدأ الععروع فععإنه يليععن ويععزول بععذلك التصععلب،

 ليععن القلععب ضععد(( ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ))
قسوته يعنى  عندما يسمعون الوعيد تقشعر الجلود وتنفععر القلععوب ثععم

 قععال المؤلععف أى(( إلى ذكر اللثثه ))بعد ذلك تلين الجلود والقلوب 
عند ذكر وعده ولكن الصواب أنها إلى ذكر الله مطلقا حععتى الوعيععد إذا
تأمله النسان وهدأت نفسه بعد أن ورد عليه ما يخوفه فانه يليععن حعتى
للوعيد فقوله فتخصععيص المؤلععف ذلععك بععذكر الوعععد فععى النفععس منععه
شىء، ومع ذلك فله وجه إذا كان القرآن مثانى ثم جاء ذكر النععار وجععاء
بعده ذكر الجنة لنت القلوب أو ذكععر أهععل النععار وجععاء بعععده ذكععر أهععل

 لم يقل لععذكر اللععه(( إلى ذكر الله ))الجنة لنت القلوب أيضا وقوله
بل قال إلى إلى ذكر الله وكأن هذا اللين صار له وقاية وهععو ذكععر اللععه

 هل هو من بععاب إضععافة المصععدر(( إلى ذكر الله ))عز وجل وقوله 
إلى الفاعل يعنى إلى ما ذكرهم الله به أو من باب إضافة المصدر إلععى
المفعول به أى إلى ذكرهم الله الجواب هذا وهذا الكلمععة صععالحة لهععذا
وهذا أى إلى ذكرهم لله أو ما ذكرهم الله به وهععو القععرآن الععذى جعلععه

(( هدى الله يهدى ذلك أى الكتاب(( ذلك هدى الله ))الله مثانى 
 أفادنا المؤلف رحمه الله أن الشععارة فععى قععول ذلععكبه من يشاء ))

تعود إلى الكتاب وعلى هذا فيكون المراد بالهداية هنا هداية الدللة فإن
القرآن هدى بمعنى أنه دال على كععل خيععر بعل علععى كعل شعىء لقعوله

 (( ولثثو أنزلنثثا عليثثك الكتثثاب تبيانثثا لكثثل لشثثىء ))تعععالى 
 هنا الهداية هداية  الدللة والتوفيق لنهعا أضعيفت(( يهدى به ))وقول

إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى بيده الهدايتان والبععاء فععى قععوله



 لععم يععبين المؤلععف معناهععا ولكععن معناهععا السععببية أى(( يهدى به ))
(( يضلل الله فما له من هاد ومن (( من يشاء ))بسبب  ))  

فععى هععذه اليععة فوائععد : أول إثبععات أن القععرآن نععزل مععن عنععد اللععه
، ثانيا إثبات علو اللععه وجععه أنععه(( الله نزل أحسن الحديث ))لقوله

إذا كان القران كلمه ووصف القرآن بأنه منزل دل على أن المتكلم بعه
عال  وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علو، ذات وعلععو صععفات ،
فأما علو الصفة ، فمتفق عليه بين أهل السنة وأهععل البدعععة وأمععا علععو
الذات فمختلف فيه فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى عال فوق خلقه
بذاته وأهل التعطيل ينكرون ذلك ، ثم انقسموا إلى قسمين منهععم مععن
قععال إنععه بععذاته فععى كععل مكععان وليععس فععوق السععموات بععل هععو فععوق
السموات وفى السموات وفى الرض وفى البيوت وفى المساجد وفى
السواق وفى كل شىء حتى توصلت الحال إلععى فععى بعضععهم إلععى أن
قالوا أنه حال حتى فى الجسا م حتى فى البشر حتى فى الكلب حععتى
فى الحمير والعياذ بالله وهؤلء هم حلولية الجهمية الذين فتحععوا البععاب
لحلول التحاد ،  والقسم الثانى قالوا بأن الله ل يوصف بعلععو ول نععزول
فهو ليس فوق العالم ول تحته ول متصل بالعالم ول منفصل عن العالم
ول داخل العالم ول خارج العالم ، هععذا التعطيععل محععض أليععس كععذلك ،
ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا لنا العد م ها ما وجدنا أدق من
هذا الوصف أن العد م كل مععن ليععس فععى داخععل العععالم ول خععارجه ول
فوق ول تحت ول متصل ول منفصل و ولهذا  قال محمود بن اسبكتكين
رحمه الله لبن فورك  قال له : يعنى بين لنا ربك إذا كنععت تصععفه بهععذا
الوصف أين الععرب الععذى تعبععده وصععدق فصععار المنكععرون لعلععو الععذات
انقسموا إلى ؟
... : الطالب

 : من حلولية  ومعطله تعطيل محضا طيععب . الظععاهر أنععه انتهععىالشيخ
 . الوقت نعم
... : الطالب

  : نعمالشيخ
... : الطالب

 : نعم  ما في مانع أقول صلح قلبي وعملي أقول ل مانع مععن أنالشيخ
 أقول صلح قلبي وعملي
... : الطالب



 (( وتقشعر منثثه : ... ولن الله وصععف الجلععود نفسععها قععال الشيخ
 واقشعرار الجلود مبنى على مبنى على خععوف القلععب فععذكرجلود )) 

الله أن هذه القشعريرة تزول وأن تتحول للى لين وكذلك القلب الععذى
 هو أصلها

(( ثم تلين قلوبهم: قال الله تعالى الطالب  )) ...
 :ذمهمالشيخ

...:الطالب
 :فرق بين قشعريرة... الجلد وبيععن الععذى يصعععق الععذى يصعععقالشيخ 
 يغشى عليه

  : الخشية مطلوبةالطالب
: ل الخشععية المطلوبععة هععي أن يكععون عنععد النسععان علععم بععاللهالشيخ 

وعظمته وخوف منه  أما أن يعجز عن تحمععل مععا ورد علععى قلبععه حععتى
يصعق ويموت أو يفعل فعل مجانين فععى أيضععا نعاس علععى علععى خلف
ذلك ما تقشعر جلوده لكن تجده يقول الله الله اللععه قاعععد يخبععط هععذا
صحيح ول ل أقول هذا العمل جيد ؟

 : لالطالب
 : أبدا هذا خلف ما كان عليه السلف  هععذا خلف مععا كععان عليععهالشيخ

السععلف ، ولععذلك عنععد الصععوفية تسععبيحة يسععمونها الغععبيرة يسععمونها
الغبيرة يأتون بأسواط معاهم ثم يجلسون حلقععا ثععم يتكلععم الععذى يععذكر
الله فععإذا زعععق ل إلععه ال اللععه وسععبحان اللععه خبطععوا  بالسععواط علععى
الرض والجيد منهم الذى يطير غبار أكثر لنه يعنى يكون عنععده انفعععال
وقوة وشدة ويسمون هذه الغبيرة أظن بعضهم يقول لبعض هل غععبرت
 ، اليو م نعم
... : الطالب

  : هذا عا م عا م نعمالشيخ
 ... : الطالب

: أبدا ما فى مجالالشيخ   
... : الطالب

  : ها لها معنىالشيخ
...: الطالب

 : نعم ل ما أخذ لن لين القلععب اللععي هععو ليععن الملمععس مععا هععوالشيخ
بوارد هنا القلب الظاهر  ما يكون كالجلععد يقععف ويتصععلب الظععاهر فععإن



كان يقف ويتصلب فيسأل عن هععذا علمععاء التشععريح إذا قععالوا أنععه عنععد
 الخوف يتصلب صار اللين حسيا نعم سليم

(( أفمن يتقثثي بثثوجهه سثثوء العثثذاب يثثوم القيامثثة :الطععالب
وقيل للظثثالمين ذوقثثوا مثثاكنتم تكسثثبون كثثذب الثثذين مثثن
قبلهم فأتاهم العذاب مثثن حيثثث ل يشثثعرون فثثأذاقهم اللثثه
الخثثزى فثثى الحيثثاة الثثدنيا ولعثثذاب الرخثثرة أكثثبر لثثو كثثانوا
يعلمون ولقد ضربنا فى هثثذا القثثرآن مثثن كثثل مثثثل لعلهثثم
 (( يتذكرون

 : بس  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اللععه تبععارك وتعععالىالشيخ
 مععا معنععى(( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثثثانى ))

 قوله متشابها صالح
: يشبه بعضه بعضاالطالب  

  : فى ؟ فى ايشالشيخ
... : في السلوب والطالب

: نعم نعم فى الكمال والجودة كله كامل ولكله جيد وكله بليغ ماالشيخ 
 معنى مثانى ؟ ال خ وايش إسمك علمنا باسمك

 :محمدالطالب
  : يل يا محمدالشيخ

.... : الطالب
 : كتبنا فيه المور والشياء إذا ذكرت الجنة ذكععرت النععار والوعععدالشيخ

(( تقشعر منه جلثثودوالوعيد والمؤمن والكافر طيب ما معنى قوله 
(( الذين آمنوا

...  : تقشعر ... جلود الذينالطالب
 : نعم من أى شىء فرحا وإل إيهالشيخ

  : عند ذكر معينالطالب
(( ذلك هثثدى اللثثه )) : ها يعنععى خوفععا وخشععية طيععب قععوله الشيخ

المراد به ؟
... : الطالب

  : نعمالشيخ
... : الطالب

 : نعم اقشعرار الجلود ثم لين القلوب والجلود إلى ذكر الله إلععىالشيخ
 ما معناها ؟(( ومن يضلل الله فما له من هاد ))... طيب قوله



... : الطالب
 : من كان ضال فى علم الله فإنه ل يستطيع أحد أن يهديه طيبالشيخ

(( الله نثثزلنأخذ فوائد هذه الية  : لننا لم نأخذها قال الله تعععالى  
 وقد سبق بيان مععن فوائععدها فائععدتان فائععدتين هععاأحسن الحديث ))

فائدتين أن القران ها ؟
  : منزل من عند اللهالطالب
  : منزل من عند اللهالشيخ

    : إثبات العلوالطالب
 : وإثبععات العلععو ، ومععن المعلععو م أن نتفععرع للفائععدة الولععى أنالشععيخ

القران كل م الله أن القرآن كل م الله  اذا كععان نععزل مععن عنععده القععرآن
كل م الله وهو والقران كل م الله عزوجل لفظععا ومعنععى تكلععم بععه لفظععا
ومعنى هو عنده عز وجل ،خلفا للشاعرة الذين يقولععون أن الكل م هععو
المعنى القائم بالنفس وليس صوتا يسمع ول حروفععا تععرى ولكنععه معنععا
قائم بنفسه ، وما ذكر فى القععرآن ومععا كتععب فععى المصععاحف أو سععمع
بالذان فإنه عبارة عن كل م الله وليس  هععو كل م اللععه عبععارة عععن كل م
الله وليس كل م الله ، وحقيقة المر أن قولهم هععذا يتضععمن إنكععار كل م
لله عز وجل لنهم يقولععون هععذا القععرآن الععذى نسععمع الن هععو مخلععوق
عبارة عن كل م الله وليس هععو كل م اللععه كل م اللععه هععو المعنععى القععائم
 . بنفسه فقط
ومن فوائد هذه الية الكريمععة: أن هععذا القععران أحسععن الحععديث لقععوله

 وهكذا حديث الله عععز وجععل هععو أحسععن(( أحسن الحديث ))تعالى 
(( ومن أحسن من الله حديثاالحديث قال الله تعالى   ))

 وسبق أنععه(( كتابا ))ومن فوائد هذه الية أن القران مكتوب لقوله  
يكتب فى ها ؟

 : ثل ث مواضعالطالب
 : في ثل ث مواضع اللوح المحفوظ الصحف التي بأيدي الملئكععةالشيخ

والصحف التي بأيدينا
تعالىومن فوائد هععذه اليععة الكريمععة  : أن القععران متشععابه لقععوله  

 وحين إذ يطلب الجمع بين هذه الية وبين قعوله تعععالى(( متشابها ))
(( هو الذى أنزل عليثثك الكتثثاب منثثه آيثثات محكمثثات هثثن أم

 (( هو الذى أنزل عليك الكتاب نعمالكتاب وأرخر متشابهات ))
 فععا فهععىمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأرخر متشابهات ))



هذه الية جعل الله القران نوعين محكما ومتشابها وفى الية التي فععي
الزمر  جعله نوععا واحعد متشعابها والجمعع بينهمعا أن يقعال إن التشعابه
المعذكور فععى الزمعر غيععر المتشععابه المععذكور فععى آل عمععران التشعابه
المذكور فى الزمر أنه يشبه بعضه بعضا فى الكمال والجودة والتشععابه
المذكور فى آل عمران هو اشتباه المعنى وخفائه فالقران بهععذا الععوجه
ينقسم الى قسمين محكم أى واضح المعنى ، والثانى متشابه أى خفى
المعنععى أعرفتععم إذا الجمعع أن نقعول ان التشعابه فعى آل عمعران غيعر
التشابه فى الزمر التشابه فى الزمر أن بعضه يشبه بعضه كععل القععران
متشابه وأما فى آل عمران   فهذا ... واحد يتقععد م يتقععد م واحععد , وأمععا

 أى خفيات المعنععى(( متشابهات ))التشابه فى آل عمران فهو الخفا
فالقرآن بعضه محكم بين وبعضه متشععابه ل يعرفععه إل الراسععخون فععى
العلم طيب ، فى بعض اليات وصف القرآن بأنه حكيم بععدون أن يععذكر

 وهععذا(( الر تلك آيات الكتاب الحكيثثم ))التشابه مثل قوله تعالى 
بمعنععى المحكععم المتقععن الععذى ل يتنععاقض فهععو عكععس المتشععابه نعععم
المحكم الذى ل يتناقض قف على هذا فالقرآن إذا وصف أنه محكم كله
وأنه متشابه كلععه وأن بعضععه محكععم وبعضععه متشععابه ، فوصععف وصععفه
بإحكا م كله أنه كله محكم متقن ل يتناقض ولو كان مععن عنععد غيععر اللععه
لوجدوا فيه اختلفا كثرا وصفه بأنه كله متشععابه أى يشععبه بعضععه بعضععا
فى الكمال والجودة وصععفه بععأن بعضععه محكععم وبعضععه متشععابه أى أن
بعضه واضح المعنى وبعضه خفى المعنععى تمععا م طيععب . مثععال الواضععح
المعنى السماء والرض والنجو م والشمس والقمر والنسان وما اشععبه
هذا واضح مثال المتشابه أن توجد آياتان ظاهرهما التعارض مثععل قعوله

(( يومئذ يود الذين كفروا وعصثثوا الرسثثول لثو تسثثويتعالى 
(( ثم لثثم وفى آية أخععرى بهم الرض ول يكتمون الله حديثا ))

  فكيععفتكن فتنتهم إل أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ))
تجمع فى هذه الية ينكرون وفى الية الععتى قبععل الععتي ذكرناهععا قبععل ل
يكتمون اللععه حععديثا فيععأتي إنسععان يقعول مععا أعععرف معا أعععرف العوجه
التناقض ولكن الراسخون فى العلم يعلمععون كيععف يجمعععون بيععن هععذه
وهذه الجمع بينهما ، أن يو م القيامة للناس فيه أحوال لنه يو م مقععداره
خمسععون ألععف سععنة ، فمععرة يكتمععون ومععرة يقععرون ول يكتمععون اللععه
حديثا ،كذلك أيضا ذكر الله أنه أنهم يحشر المجرمين يو م القيامة زرقععا

فيكف نجمع مرة يقول(( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )) وقال 



تسود ومرة زرقا نعم الجواب أن يقال إن بعضهم كعذا وبعضعهم كعذا أو
إنهم فى وقععت يكونععون زرقععا وفععى وقععت يكونععون سععودا أو أن الزرق
الداكن يكون مععائل الععى السععواد فيطلععق انععه اسععود أو أن الزرقععة فععى
عيونهم والسواد في بقية الجسم وما أشبه ذلك المهم الراسععخون فععى
العلم يعرفون كيف يجمعون لكن غيرهم يكون خفيا عليهم ولهذا يقععول
العلماء إن القران وصف بالتشابه على سبيل العمععو م وبالحكععا م علععى
سبيل العمو م ووصف بأن بعضععه محكععم وبعضععه متشععابه والجمععع كمععا
 سمعتم
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن القران قد بلغ فى الغاية فى البلغععة
غاية أكمل أكمل البلغة لكونه يأتي مثانى ويتفرع على هذه الفائدة أنععه
ن تكلعم فععى موعظعة النعاس أل يعأتي بعالترغيب المطلعق ول ينبغي لم
بالترهيب المطلق وذلك لنه اذا اتععى بععالترغيب المطلععق حملهععم علععى
الرجاء فتهاونوا واذا أتى بالترهيب المطلق حملهم على اليأس فقنطععوا
مععن رحمععة اللععه فالععذي ينبغععي للنسععان الععذى يتكلععم مععع النععاس فععى
المواعظ الذى ينبغي له أن يكون دائما  يتكلم أحيانا بهععذا وأحيانععا بهععذا
حتى ل يحمل الناس على القنوط أو على الرجاء الذى يوجب المن من
مكععر اللععه ومععن فوائععد هععذه اليععة الكريمععة أن المععؤمن يتععأثر بععالقرآن
فيقشعر منه جلده ويخاف ثم بعد ذلك يرجع اليه ترجععع اليععه الطمأنينععة
 ولين القلب
ويتفرع على هذه الفائدة أنك إذا رأيععت نفسععك علععى غيععر هععذه الحالععة
فاعلم أن إيمانك ضعيف لن هذا خبر خبر من ؟ خبر الله عععز وجععل فل
يمكن أن يتخلععف مخععبره فكععل مععؤمن يقشعععر جلععده ممععا يسععمع مععن
القران الكريم فى الوعيد واذا لم تكن كذلك فان ايمانك ضعيف
ومن فوائد هذه اليععة الكريمععة:  أن ذكععر اللععه عععز وجععل سععبب لليععن 

(( تلين جلثثودهم وقلثثوبهمالقلوب وطمأنينتها يرحمك الله لقععوله 
(( الذين آمنوا وتطمئن  ويشهد لهذا قوله تعالى الى ذكر الله ))

 (( قلوبهم لذكر الله أل بذكر الله تطمئن القلوب
ومن فوائد الية الكريمة امتنعان اللعه عععز وجععل علععى هععؤلء بالهدايعة 

(( ذلك هدى الله يهدى به من يشاءلقوله   )) 
 البععاء للسععببية كمععا(( يهدى به ))ومن فوائدها إثبات السباب لقوله 

مر علينا فى التفسير وإثبات السباب هو الموافق للمنقععول والمعقععول
(( ألم تثثر أنأما المنقول فما أكثر اليات الععتى فيهععا إثباتععا السععباب 



الله أنزل من السماء ماءا فتصبح الرض مخضثثرة ))(( أنثثزل
مثثن السثثماء مثثاءا فسثثالت أوديثثة بقثثدرها ))(( ونزلنثثا مثثن

 واليععاتالسماء ماءا مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصثثيد ))
فى ذلك كثيرة والمعقول كذلك يدل على إيه يا عبععد اللععه ؟ يععدل علععى
إثبات السععباب وأن لهععا تععاثيرا  فععى مسععبباتها فكلنععا يعععرف أن ضععرب
الزجععاج بععالحجر يكسععره  وأن الحجععر انكسععرت بضععرب الزجععاج وان
الزجاج انكسر بضرب الحجر خلفا لمن أنكر السباب وقععال إنععه ل أثععر
للسباب في مسبباتها فإن قوله خلف الشرع وخلف العقععل حععتى انععه
قيل لهم اليست الورقة تحترق بالنار فقالوا ل تحترق عند النار ل بالنععار
وقيل لهم اليس الزجاج ينكسر بالحجر يرمى به فقععالوا ل ينكسععر عنععد
الحجر ل بالحجر لماذا ؟ قالوا لننا لو أثبتنا تاثير السباب فى اسععبابها ل
شركنا بالله وجعلنا معه فععاعل مععؤثرا ول أحععد يرضععى ان يشععرك بععالله
ول أن السعباب لعم تعؤثر بعذاتها شيئا وجوابنا على هعذه الشعبهة ان نق
وإنما أثرت بما اودع الله فيها من القوى والدليل على هذا أن الله قععال

 )) فكانت بردا وسلما ولم تحرقكونى بردا وسلمالنار إبرابهيم (( 
فاذا قلنا إن هذه الثار المترتبة على السباب إنما هى بما أودع الله في
هذه السبا ب من القععوى المععؤثرة ، فاننععا فععى ذلععك ل فاننععا بععذلك لععم
نشرك بالله وتطرف آخرون مععن وجععه اخععر فقععالوا إن للسععباب تععأثيرا
بذاتها وإننا نحن نعلم أن الحجر إذا أرسل علععى الزجععاج كسععره بنفسععه
ولكن هؤلء هم الذين جعلوا مع الله شركاء فإنععا نقععول هععذا الحجععر لععو
شاء الله أل يكسععر الزجاجععة لععم يكسععرها كمععا أن اللععه لمعا شععاء أن ل
تحرق النار إبراهيم لم تحرقه فأهل السنة والجماعة وسعط بيعن هعاتين
الطائفتين المتطرفتين الغالية فى السععباب والغاليععة فععى مشععيئة اللععه
 نحن نقول السباب مؤثرة لكن بمشيئة الله
ومن فوائد هذه الية الكريمععة : إثبععات أن الهدايععة بمشععيئة اللععه لقععوله

  وهذا  نعم  وهذه الية فرد من أفراد أدلععة(( يهدى به من يشاء ))
كثيرة تدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله ومن ذلك قععوله تعععالى
(( لمثثن شثثاء منثثك أن يسثثتقيم ومثثا تشثثاءون إل أن يشثثاء

 وهذا  وهذا الموطن حصل فيه معترك عظيم جععدا ، بيععن ثلثععةالله ))
طوائععف طائفتععان متطرفتععان وطائفععة معتدلععة الطائفععة الطائفتععان
المتطرفتان إحداهما قالت ان النسععان يشععاء عملععه ول علقععة للععه بععه
فالنسان حر يتصرف كما يشاء وليس لله فيه تدخل اطلقععا هععو يهععدى



نفسه وهو يضععل نفسععه قععالوا ولععول ذلععك لكععان تعععذيب اللععه للعاصععى
ظلما ، وثوابه للطائع عبثا ، لن لنك لو قلت إن النسان ليس بحر فهو
مدبر والمدبر ل يحمد على فضل ول يذ م على سوء، ومععن المعلععو م أن
الله تعالى رتب الذ م العاصى والمدح على المطيع فهععذا يععدل علععى أن
فعل العبد فعل مستقل ، أما  المتطرفون الخرون فقععالوا إن النسععان
ل ل مشيئة له ول قدرة له ول اختيار له فععى فعععل بععل هععو مجععبر عليععه
عاجز عن المخالفة يجبر جبرا يأكععل جععبرا ويشععرب جععبرا ويقععو م جععبرا
ويتأخر جبرا وليس له اختيار على اى حال وتعععذيب اللععه للظععالم ليععس
ظلما وإن كان الظالم يفعل بغير اختياره لن تعذيب الله له تصرف فى
ملكه والله عز وجل يفعل مععا يشععاء ل معقععب لحكمععه فحيععن إذ ل يععرد
علينا ما استدل به الطرف الول الذى قال لو كان النسان غير مطلععق
الحرية لكان تعذيب العاصى ظلما و اثابععة الطععائع لغععوا نحععن نقععول ان
تعذيب الظالم ليس بظلم وإن كان مجبرا ليش؟ لن اللععه مالععك يفعععل
فيه ما يشاء كما أنت تفعل فى ملكك ما تشاء تهد م البيت تبنععى الععبيت
تبيع السيارة تشترى بععدلها ومععا اشععبه ذلععك الطععرف هععذا هععم الجبريععة
يسمون الجبرية والطرف الول يسمون القدرية فسمى الطععرف الول
القدرية لنهم ينكرون قدر الله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد وسععمى
هؤلء جبرية لنهم يرون أن العبد مجبر على عمل يتسععاوى عنععد هععؤلء
من نزل من السلم بتؤدة وطمأنينة درجة درجععة ومععن دفععع مععن أعلععى

واء كلهعم مجعبر،  أمعا أهعلانذ خالسلم حتى   على وجه يقولون كلعه س
السنةوالجماعه فإنهم توسطوا فى هذا وقعالوا إننعا نثبعت الدلععة الدالععة
على أن كل شىء واقععع بمشععيئة اللععه ، ونثبععت الدلععة الدالععة علععى أن
للنسان اختيارا وإرادة ل وبذلك فنجمع بيععن الدلععة فنقععول فعععل العبععد
واقع بمشيئته لكن مشيئته تحت مشيئة الله  ،فاذا شئت أنا شيئا فإنني
أعلم ان الله شاءه إذا شئت شيئا علمت بأن اللععه شععاءه ول يمكععن أن
أعلم بان الله شاء شيئا ال بعد ان بعد ان يقع إذ أن قضاء اللععه مكتععو م
سر مكتو م ل نعلم عنه لكن اذا وقع علمنا أن الله شاءه فأنا ل اشاء إل
ما شاء الله ، ولكنى فى نفس الوقت لى حريععة أن أشععاء مععا شععئت إل
أن أننى أؤمن بأن مشيئتى هذه كانت ايش؟ كانت بمشععيئة اللععه ويععدل
لهذا أن النسان أحيانا يعز م علععى فعععل شععىء وبينمععا هععو متجععه لععه إذ
انتقضت عزيمته الى اتجاه اخر او الى الغاء العمل الستم تدركون هععذا
اذا هناك هناك سلطة فوق سلطتك لكن هذه السععلطة غيععر معلومععة ل



تعلم إل بآثارها وقد قيل لعرابى بما عرفت ربك بما عرفت ربك قال :
"، أعرابي أعرابى بدوى أجاب بهععذابنقض العزائم وصرف الهمم"

الجواب العجيب عرفت ربى بنقض العزائم يعنى أعز م هذا الشععىء ثععم
تنتقض عزيمتى بدون سبب وصرف الهمم أهم بشىء الععى اليميععن ثععم
 …أجدني منصرفا إلى اليسار بدون سبب إل من


